
Een professionele ondernemer, die vasthoudendheid combineert met een  

enorme honger naar kennis en de drang om resultaten te behalen.  

Bewezen verkoop-, onderhandeling- en communicatiekwaliteiten.  

Sterke focus om het einddoel te behalen d.m.v. begeleiden, motiveren en coachen. In staat om 

zakelijke relaties op alle niveaus op te zetten, te onderhouden en verder uit te bouwen .  

   

Ervaring 

Augustus 2017 – Heden  Tilburg 

Omroep Tilburg 

Accountmanager (als accountmanager is mijn kerntaak de lokale markt informeren en adviseren op 
het gebied van advertentiemogelijkheden).  

Taken: verkoop van reclamezendtijd, relatiebeheer, het adviseren en bedenken van 
reclamecampagnes, administratieve verwerking van offertes en contracten.  

 

Januari 2016 – Januari 2017  Gilze-Rijen 

New Cleaning 

Leidinggevende (als leidinggevende bij New Cleaning ben je continue op zoek naar de juiste balans 
tussen de goede aansturing naar de medewerkers waarbij je het commerciële aspect niet uit het oog 
verliest). 

Taken: leiding geven aan een afdeling, coördineren en structuur behouden van de werkzaamheden en 
het bijwonen van vergaderingen, rapporteren aan leidinggevende, aansturen op het functioneren van 
de medewerkers. 

 

April 2014 – Januari 2016  Rotterdam 

Blue Data 

Senior Accountmanager (door de markt gedegen in kaart te brengen en de behoefte van de diverse 
afnemers goed te signaleren onderhoudt je een relatie op strategisch niveau met de beslissers. Hierbij 
blijft de kernactiviteit de verkoop van het totale producten –en dienstenportfolio). 

Taken: bestaande klanten uitbreiden, nieuwe prospects benaderen (cq. marktaandeel vergroten), het 
inspelen op trends en vraag vanuit de markt, meedenken in oplossingen.  

 

 

September 2006 – Maart 2014  Alphen aan den Rijn 

Panasonic 

Senior Account manager/ New Business Account manager/Medior Account manager/Junior 
Account manager  

 

Als senior account manager document solutions ben ik verantwoordelijk voor een regio waarin een target 
gerealiseerd moet worden. Belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden zijn het relatiebeheer en acquisitie. 
 
 

September 2007 – September 2009  Alphen aan den Rijn 

Panasonic 

New Business Accountmanager 

 

Als new business accountmanager document solutions ben je verantwoordelijk voor alle new business 
trajecten in heel Nederland. Tevens ben ik ook verantwoordelijk voor bestaande klanten in de eigen 
regio en de key accounts die ik beheer.  
  



 

Januari 2007 – September 2009  Den Haag 

Panasonic 

Medior Account manager 

 

September 2006 – Januari 2007  ‘s-Hertogenbosch 

Panasonic 

Junior Account manager 

 

Oktober 2004 – Mei 2006  Breda 

ExxonMobil 

Market Analyst 

 

Het onderzoeken van de situatie van bestaande producten in de Esso pompen in verschillende regio's.  

 

Januari 2002 – Augustus 2004  Rotterdam 

ING 

Administratief Medewerker 

 

Zelfstandig uitvoeren van administratieve handelingen. Tevens ondersteun 
je de afdeling in het continu verbeteren van de dienstverlening door het 
signaleren van knelpunten en klachten.  

 

Opleidingen 

2007-2009 Nyenrode Business Universiteit Breukelen 

 Salesmaster 

 

2000-2006 Hogere Economische School Rotterdam 

 Commerciële economie 

 

1994-1999 Norbertus College (HAVO) Roosendaal 

 

 

 

Hobby's 

 Sporten/ fitnessen 

 Film kijken/ bioscoop 

 Muziek luisteren 

 

 

Competenties 

 

 


